ÅRSBERETNING
FOR 2018
1. MEDLEMSSTOKKEN
Antall betalende medlemmer har de siste år beveget seg som følger:
1987 - 345, 1988 - 332, 1989 - 313, 1990 - 296, 1991 - 354, 1992 - 370, 1993 - 367,
1994 - 340, 1995 - 315, 1996 - 308, 1997 - 302, 1998 - 316, 1999 - 341, 2000 - 345, 2001 – 336,
2002 – 332, 2003 – 334, 2004 – 330, 2005 – 322, 2006 – 305, 2007 – 301, 2008 – 310,
2009 – 299, 2010 – 299, 2011 – 286, 2012 – 305, 2013 – 294, 2014 – 297, 2015 – 286, 2016 – 287
2017 - 287
For 2018 var antall betalende medlemmer 262.

2. STYRE - TILLITSVALGTE
Foreningen har i 2018 hatt disse tillitsvalgte:
Formann
Nestformann
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Vararepr.
Utleie hytter
Fiskestellsutvalg
Nettanvarlig
Revisor
Valgkomite

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Leif Kristiansen
Bernt Ulriksen
Jonny Pedersen
Finn Nordmo
Lars Arntzen
Tommy Tinnan, Espen Maruhn, Robin Dahl og Jon Roger Pedersen.
Lars Arntzen + Lene Arntzen
Lars Arntzen og Tommy Tinnan.
Tommy Tangstad
Tom Arntzen
Levi Sakariassen og Bjørn Abel.

3. MØTER
Det er avholdt 7 styremøter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært flere arbeidsmøter i
forbindelse med utsendelse av kontingenten og i tilknytning til trekking søknader hytteleie sommer
og til jakta. I tillegg har det vært avholdt 2 møter i forbindelse m/fiskestell, herunder møte med
Statkraft for å avklare videre strategi forvaltningsplan for området mht. fiskestell. Trekning for
påsken 2019 er også foretatt nå fredag 22.2.2019.
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4. DRIFT AV HYTTER/BÅTER
4.1 HYTTER:
Antall utleiedøgn har vært som følger i perioden 2007 tom 2018:
Hytte
Fiskvann
Sundvann
Svalvann
Gåsvann
N.Naver
Ruffen

SUM

2018
87
87
95
58

2017
115
91
106
84

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

138
82
121
74

84
71
100
68

103
90
94
89
0

14
341

11
407

0
415

0
323

115
78
111
92
0
7
403

90
69
73
51
0
8
291

93
64
95
67
0
4
323

100
89
97
69
2
14
371

81
99
111
67
0
11
369

79
99
94
77
3
0
352

382

(I 2018 er 57 av disse gratisdøgn til dugnad bl.a. pga utbygging og snø-lekkasje Fiskvann, naust
Svalvann, ovn Ruffen, prosjektering Gåsvann, lekkasje Sundvann, rundvask hytter, og leie til
styremedlemmer).
Til tross for en tidlig sommer i fjellet var det i år en tilbakegang i utleiet. Sesongen startet ikke
tidligere enn normalt, selv med tidlig isgang. Været i sommer har nok mesteparten av skylden for
tilbakegangen. Ledige hytter ble stående tomme til tross for annonsering på Facebook. I fjor ble
avbestilte hytter raskt utleid. Utleiet på vinteren og høsten var mindre enn de siste årene.
Antall søkere var omtrent som tidligere ved trekningene, med ca.20 søkere til påske, 100 for
sommersesongen og rundt 30 til jakta. Det var også i år flere som ikke fikk ønskene sine om et
opphold innfridd. I hovedsak var dette de som søker på få alternative hytter, i et begrenset tidsrom.
Kunnskapen om at hyttene trekkes til gitte datoer er blitt godt innarbeidet. De fleste skriver hvem
man ev. søker sammen med. Dette er viktig for å unngå doble bestillinger. Hvis den ene
parten i et følge avbestiller etter trekningen, kan andre medlemmer oppleve å ikke få innvilget sine
ønsker. Leietakere som ønsker å avbestille gjør stort sett dette i god tid.
Noen medlemmer har utført mye dugnad og mange har bidratt med litt. Det er ønskelig at alle
bidrar med å løse oppgavene som må gjøres i løpet av sesongen. Det er en forutsetning for
dagens gode standard og pris. Vi ønsker å leie ut hyttene istedenfor å sette de av til dugnad.
Hytter er rundvasket. Beising/maling/lakking er foretatt på det meste med behov. Uthus og naust er
ryddet. Mange medlemmer gjør dugnad på eget initiativ, og det setter vi stor pris på. I tillegg har
det vært større prosjekter på flere hytter. Naustdørene på Fiskvann blåste ned i vinter, og hele
naustet og gangen ble fylt med snø. Her er det også jobbet videre med yttergang/naust. En større
lekkasje på Sundvann, med snø som blåste inn på taket og smeltet er forsøkt rettet opp. Her er det
også laget ny trapp. Naustet på Seglvann er beiset. Det er montert gassvarslere, og noen nye
solcellepanel på hyttene. Ny ovn på Ruffen er satt opp. Naustet på Svalvann er reparert. For å
nevne noe. Det er fortsatt et stort savn at radio ikke er kommet i drift på alle hyttene.
Hyttene blir i hovedsak tatt godt vare på, og få klager kommer inn til hyttebestyrer. Det er viktig for
alles trivsel at man forlater området slik man ønsker å finne det og etter foreningens regler. Det
skal rengjøres etter opphold, søppel og mat skal tas med tas ned, ikke kast søppel i naturen,
hunder skal ikke oppholde seg i senger/sofa, fiske - og jaktavfall skal ikke forlates rundt hytta. Båter
og annet utstyr skal tas godt vare på. Meld fra om skader, og reparasjoner skal ikke utføres hvis
man ikke kan det man skal utføre, spesielt ikke på gass og elektrisk anlegg. Det er i hovedsak slike
ting det kommer inn sure meldinger på til hyttebestyrer. Derimot kommer det inn mange meldinger
på all den gode jobben som gjøres, standarden på hytter og det utrolig vakre området de ligger i.
Også i år har det vært behov for førstehjelpsutstyret som befinner seg på hyttene. Viktig at
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det gis tilbakemelding til hyttebestyrer hvis man ser at noe av dette mangler!
Betaling av hytter via Vipps til 41614548 (Lars Arntzen), har blitt godt mottatt og flittig brukt.
Foreningen ser at det med økt bruk av fjellet har det dessverre blitt mer søppel i fjellheimen.
Vi oppfordrer medlemmene våre til å ta med seg søppel de finner i fjellet, og også samle
sammen merkestikker etter scooterløyper som kan ligge igjen etter vintersesongen.
Ny hytte Øvre Naver :
Etter at årsmøtet 2017 vedtok med akklamasjon forslaget om å jobbe med en ny hytte ved Øvre
Naver har følgende skjedd i saken:
1. Søknad om dispensasjon for tillatelse sendt Meløy Kommune i mars 2018.
Tillatelse innhentet fra Statskog som grunneier og fra Statkraft.
2. Meløy Kommune sendte saken på høring medio april med høringsfrist 1.mai 2018.
3. Fylkesmannen ga innsigelse mot etablering av hytte ved Øvre Naver pga. konflikt med
reininteressene i området.
4. Styret sendte kommentar på innsigelsen fra Fylkesmannen, og påpekte en del faktiske feil
i uttalelsen fra Fylkesmannen.
5. Det ble berammet befaring sammen med Fylkesmannen, Saltfjellet Reinbeitedistrikt,
Meløy Kommune og oss den 29.august. Denne ble utsatt pga flyulykka ved Seglvann.
6.Etter gjentatte purringer til Meløy Kommune fikk vi beskjed om at ny befaring ikke kan
gjennomføres før i mai 2019. Dette er jo en saksbehandling som er helt uholdbar, og som vi
vil påpeke i forkant av denne befaringen.
Oppsummert betyr dette at vi tidligst kan få byggetillatelse nå i mai/juni 2019.

4.2 BÅTER/NAUST:
Det er kjøpt inn 2 nye båter. 1 er fraktet til Svalvann og 1 vil bli fraktet til Fiskvann. Det blir da byttet
båt på Seglvann og lagt en båt ved Storvann for å lette tilgangen til Ruffehytta fra Sundsfjordfjellet.
Båtene ved hyttene brukes mye, og bærer spor av det. De blir stort sett tatt godt vare på, men
enkelte episoder hvor båt er blitt forlatt uforsvarlig, liggende å slå imot steiner, må unngås. Det er
vesentlig slitasje på årepinner/tollegafler og årer på båtene. Tilstand på naustdører på Fykanvann
er dårlig og vil bli reparert i løpet av vinteren. Båtene uten hyttetilknytning brukes forholdvis lite.
Skade på naust Svalvann er utbedret.

5. FISKESTELL 2018
GJFF har i sitt arbeid med fiskestell på Glomfjordfjellet fått innvilget en 6 årsplan for utsetting av
ørret i flere vann i området. I arbeidet med å innfri denne planen benyttes el-fiske for å flytte
stedegen fisk fra nærområdet til de vannene som er med i planen. Arbeidet kan skje i samarbeid
med GiJFF, men de har ikke lånt vårt el-fiskeutstyr i 2018. Rapporten gir en oversikt over antall
fangede og utsatte fisk, antall dugnadstimer som er gått med til dette, og en konklusjon på årets
sesong.

Antall fanget og utsatt ørret i 2018
Denne sesongen har GJFF fanget 67 ørret i elvestrekningen nedenfor Navnløs i Meløy. Alle
overlevde frem til utsetting. Vi har prioritert å sette disse ut i Hørnquist-tjønna.
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El-fisket ha vært konsentrert rundt nærområdet i strekningen nedenfor Navnløs mot Fykanvannet.
De fleste fiskene som ble fanget var mellom 7- 10 cm. Ved lavere vannstand fant vi fisk som var
mindre av størrelse enn dette. De største fiskene var rundt 15 cm.

Gjennomførte dugnadstimer
27 timer på selve el-fisket, 2-3 personer 4 turer. Inkl. ordning av utstyr og kjøring tur/retur. - 8 timer
til frakting av fisk og 3 timer til administrasjon. Totalt 38 timer.

Konklusjon
Sesongen 2018 ga litt mer fisk enn i 2017. Ingen dødelighet ble observert frem til utsetting. Vi er
enda et stykke unna målet med antall fangede fisk pr sesong. I år ble det funnet flere fisker enn i
fjor som vi ikke klarte å fange. Dette pga. vannføring i elven på el-fisketidspunktet. Det gjorde de
vanskeligere å «slå ut» og fange. Små fisk ble lett ført med strømmen og stakk av når de var
utenfor rekkevidde. Fisken ble i år ikke mellomlagret i ruser, men ble fraktet ut samme dag som
fisket ble utført.
Fisket ga et betydelig tilskudd til fiskebestanden i Hørnquist-tjønna. Det ble tilført 67 utsatte ørret
her. Dette vannet var tidligere nærmest fisketomt. Gjennom prosjektet har det blitt tilført over 200
ørret. Det observeres i år mange vak i vannet, og fiskere rapporter om fisk på over 500 g. og som
er i god kondisjon. Siden vi gjennom det dugnadsbaserte el-fisket enda ikke har klart å fange det
antall fisk som er søkt om å sette ut, så har Hørnquist-tjønna blitt et prioritert sted for å sette ut den
fisken som fanges. Det har skapt et attraktivt fiskevann.

El-fisket er et dugnadsbasert prosjekt som kan bli betydelig for fiskebestanden i enkelte vann etter
hvert som erfaring og kunnskap øker. Flere vil forhåpentligvis etter hvert bidra til dette arbeidet, og
dermed vil det også være mulig å drive aktivt el-fiske flere timer pr år enn det gjøres pr i dag.
En ørret koster fra klekkeri 36 kr + moms og frakt. I kroner kan sesongen oppsummeres i følgende
regnestykke: 67 ørret x 36 kr = 2412 kr + moms og frakt.
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(Inkluderer man inn dødeligheten som Statskog anslo: ca. hver 4. fisk overlever fra klekkeri, kontra
at alle fisker som ble satt ut så ut til å være i god form så tilsvarer årets el-fiske innsats 268 ørret
fra klekkeri). Til sammenligning utgjør dette ørret til en pris av 9648 kr. + moms fra klekkeri.

6. NETTSIDE – FACEBOOKSIDE FOR GJFF
Nettsida for GJFF har vært oppdatert av vår webmaster Tommy Tangstad.
Denne har følgende adresse: www.glomfjellet.info.
Siden har vært brukt til å legge ut diverse info fra foreninga, bilder samt opplysninger om hyttene
med mer. Den har også vært benyttet til annonsering av årsmøtet.
Siden brukes stadig mer av våre medlemmer/interesserte som har brukt hjemmesida som
innfallsport til Glomfjellet.
Det er viktig med innspill fra medlemmene for hvordan siden skal møte medlemmenes behov for
informasjon, og mulighet for foreningen til å komme i kontakt med medlemmene ved dugnader etc.
Viktig at vi bruker alle muligheter for å promotere Glomfjellet for våre medlemmer.
I 2016 ble det opprettet en egen lukket gruppe på facebook for GJFF, her inviteres medlemmene
våre inn. Her kan vi på en enkel og grei måte oppdatere medlemmene på status i diverse
prosjekter. Mål å få inn de medlemmer som har facebook-profil i denne gruppa.
Status pr. 1.1.2019 er at det er 231 registrerte medlemmer av denne gruppa på Facebook.

7. STORGLOMFJORDFONDET
Vi hadde 1 søknad til Storglomfjordfondet i 2018:
Støtte til oppgradering Svalvann (ny dør + 2 nye vinduer), her søkte vi om kr. 8 000,- og fikk
innvilget kr. 8 000,-.
Materiell er bestilt og noe fraktet opp, men utførelse tas vinter 2019, vi har bedt om og fått
utbetaling av tildelte midler 2018.
Styret i Storglomfjordfondet har bedt alle foreninger/organisasjoner gi sine kommentarer til
fremtidig forvaltning av Storglomfjordfondet.
Glomfjord JFF har i sitt brev om dette satt opp 2 prioriterte tiltak som må ha støtte hvert år, selv om
fondet skal redusere utbetalinger for å styrke fondet:
1.
2.

Støtte til brøyting av Fjellveien kr. 40 000,- pr. år
Støtte til vintermerking på Glomfjellet kr. 15 000,- pr. år.

Styret har vært i kontakt med en rekke organisasjoner om dette, og det er bred enighet om dette
blant disse (Glomfjord RKHK, Glomfjord Grendeutvalg, Glomfjord IL, HIAF, Gildeskål JFF).

8. DUGNADER
Utover dugnader knyttet til drift/vedlikehold samt byggeprosjekter er det ikke utført
inntektsbringende dugnader i 2018.
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9. ARBEIDSPROGRAM 2018 GJFF Vedtatt årsmøte 2017- Status:
Arbeidsprogram
Ordinært vedlikehold av hytter, uthus
og naust. Rydding
Anskaffelse av DAB-radioer.

Ansvarlig
Lars/TT
+
JP/LK

Bare Ruffen har DAB. Vi skal fortsatt
teste ut. Vi kjøper inn ny radio som
testes på Fiskvann i første omgang.
Nytt kjøleskap til Fiskvann
Fiskestell 2018: Utsetting 200-300 stk
i småvann: Vann 700, Hørnquist,
Sundvann, Rundvann + evt. Fiskvann
etc.
Det er observert at Statkraft har satt
ut fisk med helikopter i Sandvann,
Svalvann og sannsynligvis i
Navnløsvann.
Vi må få kontakt med Statkraft for å
få status på den fiskestellsplanen som
ble foreslått for oss i fjor.
Utfrakting av ved, gass og parafin
Montere nye solceller
Nye paneler er fraktet opp til alle
hitter. Fiskvann montert.
Leif skal montere på Gåsvann.
Vi kjøper inn 1 ny regulator for
reserve.

Leif

1
Status

2
Status

4

5
Status

6
Status

Kontroll/vedlikehold av påhengsmotorer (Øvre- og Nedre Naver)
Motor på Øvre fungerer ikke
tilfredsstillende. Må fraktes ned
vinteren 2019.
Anskaffelse av bilder «gammelhytter»

7
Status
8

JP/LK/TAA
LA/TT
LK
+ GiJFF
Lars/Leif

Påsken 2018 => OK
Sommeren 2018
Utføres vinteren/våren 2019 på resten av
hyttene

JP/LK/TAA

Motorer tas ned vinteren 2018
Vinter 2019

LA/DK

Fortsette dette prosjektet fra 2016/17
Ytterligere 2 bilder skal leveres, kr. 2000,Har levert 1 bilde fra Fiskvann (Jonny P)
+ 1 fra Gåsvann.
Neste 2 => Fiskvann
Se over

TT + LA

Fiskvann: Kjøkkenbord + diverse møbler
+ ferdigstillelse gang. Ny sprosse vindu
mot Nord.
Sundvann: Lys, bord + stoler må skiftes
Svalvann: Ny ytterdør vurderes, sjekk om
ekstra dør på Fiskvann passer. Lage lem
for ytterdør som på Fiskvann

BU + LK/JP

Status

Møbler til Fiskvann og Sundvann er
montert.
Dør Svalvann ikke montert.
Materialer til dekk-dør på Svalvann
er på plass
Fikse pipe v/Svalvann + Naust

Nytt kjøleskap opp fra Torsbu
 Fiskestellsmidler fra MK
 Bruk av el-fiskeapparat/opplæring
 Diskutere videre samarbeid med
Statkraft.
Rapport sendt Meløy Kommune,
støtte fra innlandsfiskefondet
mottatt.

LK (TAA)
BU+LK/JP
Leif

Gåsvann og Svalvann ferdig.
Sundvann mangler:
Lars får tilbud fra Dagfinn på restbilder

Utbedring møbler, lys mm på alle
hytter

Kommentar
Årlig
Avklare DAB på hytten !
Kontroll DAB-forhold m/antenne alle
hytter
Rundvask hytter => Mes dames / scooter

Bestilt dør + 4 vindu hos Selstad.
Utbetaling støtte Storglomfjordfondet
mottatt.

BU+ JP/LK
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Få montert inn nytt feste.

Utbedre knekte sperrer ! Dette er utført av
snekker.
Status: Pipe må fikses permanent løsning
sjekkes ut. Bernt ordner med ny hatt (H)
Mål må skaffes for både hatt og uisolert rør
h= 130cm.
Se på forbedret løsning på pipehatt, H ??
Nytt pipe til ovn må skaffes !

9
Status

10
Status

11
Status
12

13
Status

14
Status
15

16
Status

17
Status

Pipen er festet.
Materialer til sperre naust er på plass
Eksisterende sperrer er utbedret
Montere gassvarsler
Gassvarslere er på plass. Fiskvann;
Gåsvann og Sundvann er montert.
De øvrige sjekkes til vinteren
Hyttene: Rydderunde på alle hytter

LA

LA+TT

Fjerne søppelkasser, fjerne diverse ekstra
materiell ++

JP

Nye braketter fraktes til Fiskv, Svalvann +
Gåsvann.) => OK
Få båtene opp på fjellet før 1.mai slik at de
kan fraktes ut med scooter.
Vurdere helikopter via Statkraft (Thomas
P)

Tas til vinteren
Festebraketter for piper
Ny båt til Svalvann + anskaffe båt til
Storvann
Ny båt er på plass på Svalvann.
Båt til Storvann befinner seg i
Glomfjord.
Tas opp til Storvann vinteren 2019
Fiskvann: Ferdigstille gang etter
ombygging tak/ny ytterdør
Utsettes !
Ruffehytta: Bytte vindu + diverse
utbedringer ytterdør/lem for ytterdør
Nytt batteri + ny regulator ??
Kontroll av gulv Sundvann +
utbedring platting ved Uthus
Gulv gjenstår:Vil bli sjekket i jakta
og nødreparasjon blir eventuelt
utført. OK !!
Utvidelse av uthusene
Uthus Gåsvann må rettes opp.
Oppretting + bygging utsettes 2019.

Fiskvann + Sundvann + Gåsvann
Gjenstår Svalvann ??

TT/LA

TAA/BU/LK

Fortsette prosjekt fra 2017

Leif/Bernt
HH

Utsatt til vinteren 2019
Fortsette prosjekt fra 2017

LK skaffer
batteri
Jarl S/Frode K

Ta regulator fra Fiskvann
Vinter 2019 !
Platting ok

Lars følger opp Få liste over hva som trenges til 2019.
mot Jarl
Lars følger opp.
Jarl S/Frode K
Status nå :
Jarl + Frode tar dette til 2019

Glomfjord, den 7.1.2019
for styret

Leif Kristiansen

Bernt Ulriksen

Jonny Pedersen

Lars Arntzen

Finn Nordmo

Tommy Tinnan
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